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Door Door Reinie Mäkel – van Lu�khuizen 

Beste SP leden.  

We zi	en allemaal in een zorgelijke �jd. Familie en vrienden komen 

nu niet bij elkaar op bezoek. Als je een dierbare in een verpleeghuis  

of instelling hebt kun je daar niet naar toe. De horeca is gesloten,  

vele winkels en bedrijven ook. En dan nog alle voorzorgsmaatregelen 

die we in acht moeten nemen om te voorkomen dat we ziek worden. 

Zo eindigt onverwachts een voorspoedig begin van de ac�viteiten die 

de SP Assen aan het ondernemen was in het nieuwe jaar.  

Waar waren wij de afgelopen $jd als SP-Assen mee bezig? 

Na de onderhandelingen over de toetreding van de SP Assen tot het het college zijn we 

ac�ef en zichtbaar gebleven voor de bewoners van Assen.  

SP wethouder Jan Broekema, Jannie Drenthe ( frac�evoorzitster van de gemeenteraad), 

Bas Ananias (gemeenteraadslid), Hans Preuss en diverse andere (bestuurs-)leden stonden 

in de wijken bij de winkels waardoor de inwoners van Assen vragen konden stellen aan een 

raadslid. Een goede ac�e waar veel inwoners ook gebruik van maakten.  

Daarnaast liep er een onderzoek naar de armoede in Assen en de vraag hoe de inwoners 

met een minimumbudget kunnen rondkomen en waar ze tegenaan lopen. Hiervoor be-

zochten we inwoners thuis, die zich hadden opgegeven via de voedselbank en/of buurt-

support.  

 

Ook werden er  werkbezoeken afgelegd zoals bij de voedselbank, budgetsupport, de ge-

meentelijke kredietbank en Werkplein Drentse AA waarmee de SP inzicht kon krijgen waar 

de inwoners van Assen terecht konden met hun eventuele aanvragen of problema�ek. 

Vele ac�viteiten zijn nu gestopt en uitgesteld omdat het virus zoveel impact hee/ dat we 

daar niet mee verder kunnen werken. 

Wat gaan we nu ondernemen in deze $jd? 

We willen nu graag u, als lid van de SP, vragen of we ergens mee kunnen helpen. Bijvoor-

beeld als u onder een risicogroep valt of wanneer u slecht ter been bent en boodschappen 

nodig hee/. Ook als u ergens anders hulp voor nodig hee/ en wij u misschien kunnen hel-

pen. Mocht u denken: ik kan nu wel jullie hulp gebruiken dan kunt u ons direct bellen op 

het nummer: 06 43714155   

Wanneer u de hulp en zorg nu niet of minder krijgt dan voor de Coronacrisis, bel ons dan. 

In de Tweede Kamer hee/ onze SP-frac�e het voor elkaar gekregen dat de Minister gaat 

toezien dat dit gebeurt. Onze Lilian Marijnissen en Maarten Hijink hebben de volgende 

mo�e aangenomen gekregen: 

“Verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat zorgaanbieders noodzakelijke zorg blijven 

aanbieden met inachtneming van de gezondheid van zorgverleners”. 

 

Voor nu zeggen wij: “zorg goed voor uzelf en uw naasten”. 
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AGENDA  
 

Geen agenda dus, geen ac�es op het 

Koopmansplein, in de wijken of in de 

andere gemeentes van onze afdeling. 

 

Wat ons rest is 150 cm afstand  

houden, en thuis op het balkon of in 

de tuin zi	en.  
 

Totdat we weer de straat op mogen.  

En dan hopen we dat jullie, de leden  

van de SP  samen met het bestuur,  

mee ac�e gaan voeren om ons land  

een socialer gezicht te geven. 
 

Maar tot die $jd: blijf thuis ! 
 

 
 

 

 

CONTACTGEGEVENS 

    SP afdeling Assen 

    Woerdes 17,  

    9407 CK Assen     

    �: 06 4646 0290  

    � assen@sp.nl 

    h	ps://assen.sp.nl 

Quarantaine… 



JELLE BLOGT! 

door Jelle Hofstra 

Volhouden! 
 

Er is momenteel maar één nieuwsitem.  

Het dagelijkse leven is omgegooid.  

Gelukkig hebben we nog geen Brabantse 

toestanden. Het is s�l op straat.  

De marktkramen afgezet met linten.  

In de supermarkt zijn ontsme	e karretjes. 

Echtgenote werkt alleen nog vanuit huis en 

ik speel voor koffiejuffrouw. Zeilplannen 

staan in de wacht en misschien komt het er 

dit seizoen niet meer van.  

 

Ondertussen halen de veiligheidsregio's 

steeds meer regels uit de kast om duidelijk 

te maken dat de hoofdregel: "Blijf zoveel 

mogelijk thuis", voor iedereen geldt.  

Ik volg zeilers fora en je merkt dat men  

crea�ef is in het bedenken van redenen 

waarom zij zijn uitgezonderd. Als reac�e 

worden campings en jachthavens gesloten, 

boten niet meer te water gelaten en zelfs 

ankerverboden ingesteld.  

Het is triest dat het nodig is.  

 

De komende weken, vooral het Paasweek-

einde zijn de lakmoesproef of men offers 

wil brengen voor het algemeen belang.  

Is er in onze individualis�sche maatschappij 

genoeg gemeenschapszin over om ons door 

deze crisis te helpen? Er zijn trendwatchers 

die voorspellen dat de crisis blijvende  

gevolgen zal hebben. De publieke zaak 

krijgt de aandacht die ze verdient.  

Cruciale beroepen worden hoger gewaar-

deerd en we worden minder aLankelijk 

voor de produc�e van onmisbare spullen. 

Welzijn wordt belangrijker dan materiële 

welvaart. Het idee van concurren�e in de 

zorg is plots belachelijk , nu alleen samen-

werking ons kan redden.  

Een SP toekomstperspec�ef. 

 Levert deze crisis dan toch nog iets goeds 

op? De eerdere financiële crisis bracht wel 

wat verandering, maar het was al gauw 

business as usual.  

Nu met de economische achteruitgang, zal 

na de crisis de focus liggen op het op gang 

helpen van de economie. Belangrijk.  

Het gevaar is dat de sen�menten �jdens de 

crisis zullen worden vergeten. De SP zal vol 

aan de bak moeten om ons deze periode te 

herinneren. Nu vooral volhouden! 

DRIE MAANDEN SP IN GEMEENTEBESTUUR ASSEN 
 

Door Jannie Drenthe en Jan Broekema 

 

Begin januari stemde de ledenvergadering van de SP Assen, in aanwezigheid van  

landelijk voorzi	er Jannie Visscher en organisa�esecretaris Arnout Hoekstra,  

unaniem in met deelname van de SP aan het college in Assen.  

Jan Broekema werd op 16 januari als 1e SP wethouder in Drenthe geïnstalleerd.  

De grootste opgave was om het bestuursakkoord te vertalen in een herstelplan.  

Een plan om de financiën van Assen weer op orde te krijgen, en om de ambi�es  

van dit college te laten zien.  

Dit is gelukt, er is zeer zorgvuldig en breed gekeken naar waar de gemeente kan  

bezuinigen en waarop niet, zoals regelingen voor de meest kwetsbare groepen. 

Dit leverde een bezuinigingspakket en een lijst met investeringen door dit nieuwe  

college. Vrijwel geen bezuinigingen binnen het sociale domein die inwoners raken.  

Voorkomen dat er bezuinigd wordt op allerlei armoederegelingen, op mantelzorg-

ondersteuning, op zorg, cultuur en wijken.   

Er wordt extra geïnvesteerd in armoede en schuldhulp, er komt gesubsidieerd werk  

voor mensen met veel afstand tot werk (basisbanen). En we lossen veel financiële  

problemen in Assen op die door eerdere colleges vooruit zijn geschoven.  

We zijn de straat op gegaan, de wijken in om met mensen in gesprek te gaan, zoals je  

in het bericht van onze voorzi	er op pagina 1 van dit tomaatblad hebt kunnen lezen.  

Ons verhaal te vertellen en vooral hun verhaal te horen. Dit werd erg gewaardeerd.  

Er is op ini�a�ef van de SP een avond door de raad georganiseerd over armoede en 

schulden, met Nibud directeur (en tevens oud SP wethouder Amsterdam) Arjan  

Vliegenthart als expert. We gingen hier met vrijwilligersorganisa�es in gesprek en er 

waren ruim 70 deelnemers aanwezig.  

Een ervaringsdeskundige vertelde haar verhaal. Wat haar allemaal overkwam voordat ze 

in de schulden kwam en waar ze tegenop liep om er weer uit te komen. Een indrukwek-

kend  verhaal.  

Eind april komt het Herstelplan in stemming in de raad. Om dit mogelijk te maken komt 

er een noodwet die gemeenteraden �jdelijk de mogelijkheid geven om digitaal, vanuit 

huis  is, te vergaderen, te discussiëren en te stemmen.  

Want intussen zijn we ingehaald door het Coronavirus.  

En juist nu kunnen we laten zien waarom we zijn toegetreden aan het stadsbestuur. 

Eerst en vooral om ons SP gedachtengoed nog beter te laten doorklinken en Assen soci-

aler te maken. 

Maar ook door juist nu te staan voor solidariteit. De voedselbank die door de Corona-

maatregelen dicht moet? Als gemeentebestuur Solidariteit tonen en zorgen dat mensen 

supermarktbonnen krijgen en dat de Voedselbank op een nieuwe, geschikte loca�e  

verder kan, Corona-proof.  

Kleine ondernemers die in de problemen komen? Samen zorgen voor een hele snelle  

en goede uitvoering van de maatregelen.  

Aandacht voor de zorg, in gesprek blijven, knelpunten  oplossen waar dat kan.   

Zoals doorbetalen van subsidie en niet moeilijk doen over de huur voor wijkcentra die  

in de problemen komen.  

Juist nu laten zien hoe solidariteit in de prak�jk vorm krijgt.  

Gaat het allemaal goed en lukt alles?  Nee, het is hard werken, niet alles lukt en onze 

kern is klein. Maar we hebben er zin in. We zijn enthousiast en willen het graag samen 

doen. En het kan ook alleen samen, als hele SP afdeling. 

Het Asser Tomaatblad wordt afgedrukt op 100% gerecycled papier . 


